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COEVORDEN/EMMEN
Cosis laat een nieuwe woon-
voorziening voor mensen met
een verstandelijke of psychi-
sche beperking bouwen op de
hoek van de Dr. Picardtlaan
en de Gouverneur Hofstede-
laan in Coevorden. Het berei-
ken van het hoogste punt
werd maandag rond het
middaguur in Coevorden
gevierd door onder meer de
toekomstige bewoners en
werknemers van het Emmer
Brands Bouw.

De naam van de toekomstige
woonvoorziening is Villa
Lootuinen. De onthulling van
het naambord was ook maan-
dagmiddag. De naam is geko-
zen door ouders en verwan-
ten van toekomstige bewo-
ners, in samenspraak met
medewerkers van Cosis.

Het omvangrijke gebouw in
de stadswijk Lootuinen be-
staat uit drie etages en telt 41
woonzorgappartementen.
Het ontwerp is van DAAD
Architecten. De verhuizing
van de bewoners is naar
verwachting in oktober dit
jaar.
De begeleiding is straks 24
uur per dag aanwezig in Villa
Lootuinen. De woonvoorzie-
ning wordt opgedeeld in
verschillende woongroepen.
Elke bewoner krijgt een eigen
woonstudio of appartement.
De nieuwe locatie vervangt de
nabije locaties In de Goorn
(ook in Lootuinen) en Tuin-
dorp aan de Doctor J. C. 
Homanstraat. 
In de Goorn en Tuindorp
voldoen volgens Cosis niet
meer aan de eisen van deze
tijd voor groepswonen. ■�

Villa Lootuinen is in
oktober bewoonbaar

Het projectteam bestaat uit: Jannie Geertsema, Margreet
Reurink, Marga van der Velde, Karlijn Schutte, Rob 
Scholing en Thomas Heerze. Foto: Ruben Voors
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WIJ HOUDEN VAN KEUKENS,
DAT ZIE JE, DAT MERK JE.

Nieuw in de verkoop

Goornstraat 6 te Dalen Vr. pr € 195.000 k.k. Hoekwoning

Kolkakkers 88 te Dalen Vr. pr € 475.000 k.k. Vrij staande woning

Breitnerstraat 10 te Coevorden Vr. pr € 169.000 k.k. Hoekwoning

Deze week verkocht

Vinkenveld 21 te Emmen Vr. pr € 259.500 k.k.  Hoekwoning

Jozef Israelstraat 33 te Coevorden  Vr. pr €  209.000 k.k.  Hoekwoning

Goudenregen 18 te Coevorden Vr. pr € 289.000 k.k.  2-onder-1 kapwoning

Klooster 74 te Coevorden Vr. pr € 750.000 k.k.  Vrij staande woning

van Houtenstraat 2 te Coevorden Vr. pr € 189.000 k.k.  Hoekwoning

Markt 9, 7741 JM Coevorden
Telefoon 0524 - 52 52 52

Voor ons totale aanbod zie: www.venhorstmakelaardij .nl

Mocht u bij  verkoop van uw woning nog geen andere woning
gevonden hebben? Geen paniek! Voor onze eigen klanten hebben
wij  ter overbrugging altij d een huurwoning beschikbaar.

!

OOSTERHESSELEN De bil-
jartbond Zuid-Drenthe vreest
voor zijn voortbestaan, nu
het steeds lastiger wordt om
speellocaties te vinden.
,,Ieder dorp kent zo zijn eigen
tradities. De biljartclubs
maken daar al decennia lang
deel van uit, maar hoe hou-
den we onze biljartcultuur in
leven nu steeds meer dorps-
kroegen de deuren sluiten of
het groene laken in de ban
doen?”, vraagt Berend Zwiers
zich af. Hij is al ruim vijftig
jaar lid is van de regionale
biljartbond en inmiddels
alweer een flink aantal jaren
actief is als bestuurslid en
competitieleider.
Het gaat de 73-jarige inwoner

van Oosterhesselen aan het
hart dat een cultuur die ooit
onlosmakelijk met het ver-
enigingsleven verbonden
was, langzaam dreigt te ver-
dwijnen.
,,Het lukt allemaal nog net,
maar het houdt bepaald niet
over. Voor een noodkreet is
het misschien nog net iets te
vroeg, maar het bestuur van
de biljartbond Zuid-Drenthe
ziet de toekomst niet al te
rooskleurig tegemoet. Tenzij
er snel iets verandert en er
meer speellocaties - mede in
combinatie met nieuwe
teams - komen.”
De biljartsport kan volgens
Zwiers bovendien ook wel
wat extra aandacht en promo-

tie gebruiken. ,,Het ledenbe-
stand kent een behoorlijke
vergrijzing, en de aanwas van
jeugdig talent stagneert.”
Oud-bestuurslid Willem
Nijenbanning (85) - een van
nestors van de bond - beves-
tigt dat. Ruim 65 jaar is hij al
lid van de biljartclub Gees,
het dorp waar hij geboren en
getogen is. Veertig of vijftig
caramboles per wedstrijd
rollen moeiteloos van de keu
van de routinier. Een dag
zonder biljarten is nauwelijks
denkbaar voor de vitale inwo-
ner van Oosterhesselen. De
ongekroonde biljartkoning is
nog niet van plan om zijn
geliefde sport te beëindigen.
Maar ook Nijenbanning zag

de afgelopen jaren de café-
biljarts steeds meer uit het
dorpsbeeld verdwijnen. 
Thuis aan de Burg. de Kock-
straat beschikt Nijenbanning
over een eigen biljart. ,,Een
mooie omgeving om in alle
rust te trainen en me voor te
bereiden op de wedstrijden.
Je bent immers nooit te oud
om te leren.”

De biljartbond Zuid-Drenthe
(bijnaam ‘De Wilde Bond’)
werd opgericht in 1953 en is
uitgegroeid tot een trouwe
vriendenclub met een rijke
historie. De leden nemen deel
aan de teamcompetitie, die
begin september start en eind
maart wordt afgesloten. ■�

Berend Zwiers en Willem Nijenbanning (links) koesteren de biljartcultuur. Foto: Monique Jonkman-Koolen

Biljartbond Zuid-Drenthe ziet
toekomst somber tegemoet

ODOORNERVEEN Op de
kruising van de Achterweg en
de Torenwijk bij Odoorner-
veen zijn vrijdagmiddag twee
auto’s tegen elkaar gebotst. 
In de auto’s zaten drie perso-

nen bekneld. Een auto be-
landde in de naastliggende
sloot, de ander sloeg over de
kop. De drie personen zijn uit
de auto’s bevrijd en overge-
bracht naar het ziekenhuis. ■�

Ernstig ongeluk nabij
Odoornerveen

COEVORDEN/EMMEN
Een 44-jarige vrouw uit Coe-
vorden is in de nacht van
zaterdag op zondag aange-
houden na een heftige achter-
volging tussen Emmen en
Coevorden. Agenten kregen
melding van een ‘verdachte

situatie’ aan de Wilhelmina-
straat in Emmen. Er zou
mogelijk gedeald worden. 
De agenten hielden daar de
vrouw uit Coevorden staande
en troffen drugs aan in de
auto. Terwijl de agenten met
de vrouw in gesprek waren,

besloot ze er vol gas vandoor
te gaan. 
De achtervolging werd inge-
zet en er werden veel ver-
keersovertredingen gemaakt.
De vrouw reed over een fiets-
pad, ze reed door rood en op
de Hondsrugweg reed ze 135

kilometer per uur. Op de N34
werd de achtervolging eerst
gestaakt. De vrouw werd op
de Printer in Coevorden
alsnog klemgereden door
meerdere politievoertuigen.
Haar rijbewijs is ingenomen
en er is bloed afgenomen. ■�

Coevordense aangehouden na achtervolging


